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El pasado 7 de noviembre, como decano del ICASBD y en sede del Consejo General 
de la Abogacía Española (CGAE), volví a votar que NO a la aprobación de los presu-
puestos para 2019 de dicho órgano, igual que voté que no en los de 2018, y lo hice 
entre otros, por los siguientes motivos:

Porque dicho presupuesto no reduce las cuotas que pagan los abogados/as, ni poco 
ni mucho ni nada. Igualmente, mantiene las cuotas de incorporación sin tener en 
cuenta la realidad económica actual.

Porque considero que la cuota para 2019 debería haber sido fijada en no más de 35 
euros.

Porque falta de transparencia, ya que en lugar de hacer llegar a los consejeros el pre-
supuesto 2019 con todas sus partidas y subpartidas detalladas, únicamente se nos 
hizo llegar una explicación selectiva de algunas de ellas.

Porque unos gastos operacionales de 4,57 millones de euros reflejan una estructura 
insostenible, mastodóntica y manifiestamente mejorable.

Porque disponiendo de un Departamento propio de servicios jurídicos no se pueden 
gastar, además, 431.000 de euros en informes y recursos jurídicos externos.

Porque gastar 783.000 de euros en la plataforma de correo electrónico es, a todas 
luces, excesivo.

Porque las partidas de encuentros y jornadas deberían ser reducidas más que sim-
bólicamente. El próximo Congreso de la Abogacía no puede costar a los abogados 
españoles 200.000 euros.

Porque gastar 566.000 euros en una revista parece excesivo.

Porque la Delegación en Bruselas no debería costar a los abogados españoles 413.000 
euros.

Porque unos gastos generales y de administración de 1,07 millones de euros son a 
todas luces excesivos.

Porqué gastar 746.000 euros en los desplazamientos y gastos operativos de los 
órganos de gobierno resulta también excesivo.

Porque no se detallan ni explican cuánto cuestan al CGAE ni su presidenta ni todos 
y cada uno de los cargos de designación que lo componen. 

Porque gastar 746.000 euros más 636.000 euros en desplazamientos, gastos opera-
tivos y dietas parece más que excesivo.

Porque, en definitiva, que el CGAE gaste 12 millones de euros al año me parece del 
todo injustificable, sin entrar a valorar si dicho órgano hace mucho o poco, o si lo 
poco o mucho que hace, lo hace bien o mal.

Estos son algunos de los principales (que no los únicos) argumentos que me llevaron 
a votar que NO al presupuesto 2019 del CGAE, considerando dicho voto negativo una 
obligación y un deber institucional para con los letrados y letradas del ICASBD y, por 
extensión, para con toda la Abogacía en general, con la me siento comprometido. 
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Manolo Hernández Martín

Decano ICASBD
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ADHESIÓ AL 

MANIFEST 

CONTRA LA 

VIOLÈNCIA 

SEXUAL 

En els darrers dies, el 
Col·legi d’Advocats 
de Sabadel l  ha 
f o r m a l i t z a t  l a 
seva adhesió al 
manifest promogut 
p e r  A m n i s t i a 
Internacional “No 
consiento”, contra 
e ls  obstacles  i 
desprotecció que 
pateixen les dones 
i nenes víctimes de 
violència sexual. 

Aquesta iniciativa, 
segons especif ica 
l a  o rg a n i t z a c i ó 
i m p u l s o r a  d e l 
mateix,  es f ruit 
del que fet que a 
Espanya, les dones 
que s’atreveixen 
a  denunciar  la 
v iolència sexual 
s ’ e n f r o n t e n ,  a 
més de la pròpia 
agressió, a un dur 
i llarg camí marcat 
per la violència 
institucional en totes 
les etapes. Un terrible 
recorregut plagat 
de pedres que els hi 
suposen dif icultats 
gairebé insalvables 
quan acudeixen 
a la comissària, a 
l’hospital o en el 
judici. 

Po d e u  a d h e r i r -
vos al dit manifest 
“No consiento” a 
títol individual des 
d’aquesta pàgina  
web d ’Amnist ia 
Internacional.

                  
REUNIÓ AMB ROSA M. IBARRA, 
DIPUTADA DEL PSC AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA, PER PARLAR SOBRE ELS 
JUTATJS DE SABADELL

En la línia de les accions ini-
ciades pel Col·legi d’Advocats 
de Sabadell per tal de reivindi-
car una necessària millora de 
la Justícia local, i més concreta-
ment en relació amb la posada 
en funcionament dels jutjats 9 
i 10 de Sabadell, aprovats ja fa 
més d’un any, (veure pàgines 7 
i 8, en relació amb les darreres 
acciones portades a terme 
en aquest sentit), el passat 
2 d’octubre el degà Manolo 
Hernández, acompanayat del 
diputat primer, Josep Farnés, 
i del Secretari de la institució, 
Joan Badia, van reunir-se amb 
representants del Partit dels 
Socialistes de Catalunya per 
traslladar a aquest grup les 
inquietuds envers l’estat de 
la qüestió. En concret, van 
assistir a la reunió Rosa Maria 
Ibarra, diputada del PSC al 
Parlament de Catalunya i 
Secretària de Justícia i Funció 
Pública d’aquest grup, Pol 
Gibert, Secretari de Treball del 

PSC, i Josep Ayuso, Regidor 
de l’Ajuntament de Sabadell 
per aquest mateix partit. 

Tal i com la nostra corpo-
ració ja ha posat reiterada-
ment de manifest, Sabadell 
pateix des de fa temps una 
situació de manca d’impuls i 
retards del tot injustificats en 
la tramitació de molts proced-
iments, que afecta de manera 
generalitzada els jutjats de 
primera instància, impedint 
la resolució àgil, entre altres, 
de temes empresarials rela-
cionats amb la morositat, els 
lloguers, les compravendes, 
o la família. Els representants 
del PSC es van mostrar molt 
interessats en aquesta prob-
lemàtica, assumint el com-
promís de traslladar aquesta 
situació, d’extrema gravetat, 
al debat parlamentari, per 
tal d’aconseguir sol·lucions 
de l larga durada per 
l’administració de Justícia. ▣

PARTICIPACIÓ            
VI JORNADES 
D’ADVOCATS/DES 
DE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE A REUS

El Teatre Bartrina de Reus  
va ser l’escenari escollit per a la 
celebració de les VI Jornades 
d’Advocats i Advocades de 
Violència de Gènere, organit-
zades pel Consell General de 
l’Advocacia Espanyola, que 
se celebraren els dies 4 i 5 
d’octubre.

Es tracta d’un conjunt de 
ponències d’experts jurídics 
de diferents àmbits en les 
quals s’analitzen temes de 
gran interès i transcendèn-
cia com són, entre uns altres:, 
les noves formes de violència 

ACTE DE 

GRADUACIÓ 

DE LA V 

PROMOCIÓ DE 

DRET DE LA 

UAB

El passat 5 d’octubre 
va tenir  l loc a 
l ’Auditori  de la 
Facultat de Filosofia 
i Lletres l’acte de 
graduació de la V 
Promoció del Grau 
de Dret.

La celebració, pre-
sentada per  la 
degana de la fac-
ultat, la Dra. Esther 
Zapater Duque, va 
comptar amb els par-
laments de diverses 
personalitats de la 
facultat i de l’àmbit 
de l’advocacia i la 
justícia com ara 
el nostre diputat 
primer, Sr. Josep 
Farnés i Costajussà. 
En el seu parlament, 
el nostre vicedegà va 
posar de manifest el 
periple que tot just 
s’obre ara pels grad-
uats i graduades 
que tot just comen-
cen la seva carrera 
professional.

CRAJ            
TROBADA AMB MOSSOS D’ESQUADRA PER 
TRACTAR QÜESTIONS DE TOAD I VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE
 En el marc dels contactes institucionals que manté la Comissió 
de Relacions amb l’Administració de Justícia, el passat 2 
d’octubre va tenir lloc una doble trobada amb responsables 
dels Mossos d’Esquadra de Sabadell. Una primera part, amb 
presència de la responsable del TOAD, Eulàlia Barros, va 
servir per tractar sobre les incidències amb les conduccions i 
assistència a detinguts. La segona part, amb presència de la 
Comissió de Violència de gènere, va incidir en el tractament 
de la violència domèstica i les problemàtques associades. ▣

contra la dona, la valoració 
del risc en l’àmbit policial 
i forense, o l’estudi de les 
estratègies necessàries per a 
una bona relació professional 
amb víctimes.

L’ICASBD hi va participar 
activament amb presència 
de la Comissió de VIGE i el 
nostre degà. Podeu consultar 
les ponències aquí. ▣

El vicedegà Josep Farnés, amb 
la responsable del TOAD Eulàlia 
Barros i Miguel Sánchez.

Integrants de la Comissió de 
Violència de Gènere i Igualtat 
de l’ICASBD.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/violencia-sexual-2018/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/violencia-sexual-2018/
https://www.abogacia.es/site/jornadas-violencia-genero-2018/ponencias-2/
https://www.abogacia.es/site/jornadas-violencia-genero-2018/ponencias-2/
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NOUS JUTJATS 9 I 10 DE SABADELL               

L’ICASBD EXIGEIX LA 
IMMEDIATA POSADA EN 
FUNCIONAMENT DELS NOUS 
JUTJATS PREVISTOS PER A LA 
CIUTAT 

El passat 28 de juliol es publicà 
al BOE l’Ordre JUS/790/2018, 
de 26 de juliol, modificativa 

de l’Ordre JUS/1277/2018, i en 
la que s’indicava que els nous 
Jutjats de Primera Instància 9 
i 10 de Sabadell, la creació dels 
quals va ser aprovada fa més d’un 
any, NO ENTRARAN en funciona-
ment -tal com era previst- el 31 
de desembre de 2018, i s’ajornava 
sine die la posada en marxa 
d’aquests òrgans. 

Des del Col•legi d’Advocats 
de Sabadell es va manife-
star d’immediat el malestar i 
l’absoluta disconformitat amb 
l’anunciat retard en la implant-
ació dels dos nous jutjats. Davant 

d’aquestes queixes, la resposta 
del Departament de Justícia tan 
sols indicava que es mirarien de 
posar en marxa el 2019, afegint 
que 2 jutjats d’unes altres demar-
cacions, que no tenien data de 
posada en funcionament, pas-
sarien per davant i entrarien 
en funcionament en breu, 
deixant Sabadell com la gran 
damnificada.   

La gravetat de la situació i les con-
seqüències catastròf iques per 
a la ciutadania que se’n poden 
derivar d’aquest ajornament va 
motivar que el mateix CGPJ fes 
un requeriment al Departament 
de Justícia, qui va respondre en 
el mateix sentit que a l’ICASBD, 

també en retards injustificables en la tramit-
ació dels assumptes.

Així doncs, Sabadell es troba en una situ-
ació que cal considerar d’autèntica emergèn-
cia, i això contrasta amb la passivitat del 
Departament de Justícia, que tan sols demana 
paciència. En aquest sentit, una entrevista 
urgent amb la consellera de Justícia per tractar 
el tema, sol•licitada a primers de setembre, no 
ha estat fixada fins el 29 de novembre, un fet 
més que denota que no se n’és conscient de 
la greu situació.

Davant d’aquests fets, l’CASBD denuncia 
públicament la greu situació dels Jutjats de 
Sabadell i demana la implicació dels respon-
sables per a la urgent posada en funciona-
ment dels 2 nous jutjats aprovats des de fa 
més d’un any, una petició a la qual, a banda 
del CGPJ, ja s’hi han adherit altres organismes 
i entitats, com ara diferents ajuntaments de la 
demarcació. ▣

és a dir, que altres 2 jutjats s’instaurarien abans 
que els de Sabadell, els quals es miraria que 
entressin en funcionament el 2019.

En contactes posteriors des de Justícia tan sols 
s’ha indicat que es tracta d’un tema pressupos-
tari, pel local, les obres i el mobiliari. Es dóna el 
cas que ja s’havia indicat que hi havia un prea-
cord per llogar una planta a l’edifici judicial de 
Sabadell, i que caldria incloure en els pressupos-
tos del proper any. Una explicació difícil de com-
prendre, quan es van aprovar els nous jutjats 
l’octubre del 2017, i d’altra banda, quan sí que hi 
ha hagut pressupost per a la posada en marxa 
d’altres jutjats programats en la mateixa data. 
Només Sabadell ha quedat despenjat.

Sabadell pateix des de fa temps una situació de 
manca d’impuls i retards del tot injustificats en 
la tramitació de molts procediments, que afecta 
de manera generalitzada els jutjats de primera 
instància (civil), impedint la resolució àgil, entre 
altres, de temes empresarials relacionats amb 
la morositat, els lloguers, les compravendes, etc. 
Aquesta problemàtica, però, esdevé especial-
ment greu en el cas del Jutjat núm. 8 (Família), 
amb un perjudici evident tant de la tasca dels 
professionals com, sobretot, del dret de defensa 
i interessos dels ciutadans que hi acudeixen per 
exercir el seu dret a la tutela judicial efectiva, 
que veuen com, per exemple, es triga fins a 6 
mesos perquè la seva demanda sigui admesa a 
tràmit, quelcom intolerable en un àmbit espe-
cialment sensible com aquest. A més a més, 
la saturació actual provoca que matèries que 
hauria de portar el Jutjat de Família, com ara 
les incapacitacions, les estiguin portant altres 
jutjats civils, ja de per si totalment saturats, amb 
una carrega afegida de feina que desemboca 

ADALT ESQUERRA
Seu col·legial als jutjats 
de Sabadell.

CENTRE
Reunió amb 
representants del 
PSC per tractar la 
problemàtica dels 
jutjats (veure pàgina 5)

PART INFERIOR
Façana dels Jutjats de 
Sabadell

L’ICASBD ha 
rebut el suport 

de diversos 
organismes i 

entitats cara a 
la  inmediata 

posada en 
funcionament 
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TARRAGONA, 27 I 28 DE SETEMBRE                   

L’ICASBD AL IV 
CONGRÉS DE 
L’ADVOCACIA 
CATALANA 

El Consell de l’Advocacia 
Catalana va organitzar pels 
dies 27 i 28 de setembre, al 

Palau Firal de Tarragona, el IV 
Congrés de l’Advocacia Catalana, 
per debatre diferents temes rel-
acionats amb la professió que 
preocupen al sector i actualitzar 
la normativa, que va ser objecte 
de revisió per últim cop l’any 
2008. En el decurs del mateix, 
es va fer especial incidència en 
la regulació del Dret de Defensa, 
per tal de garantir la neutrali-
tat i independència del profes-
sional de l’advocacia davant els 
judicis paral·lels auspiciats per 
les xarxes i les noves eines de 
comunicació social. Les aporta-
cions dels participants al Congrés 
van ser recollides per tal de ser 
incorporades a la Llei Orgànica 
del Dret de Defensa, un projecte 
de llei impulsat per l’Advocacia 
institucional. 

La inauguració del Congrés, 
dijous 27 de setembre va anar a 
càrrec del president del Consell i 
degà del Col·legi d’Advocats de 
Mataró, Julio J. Naveira, junta-
ment amb diferents autoritats 
institucionals de l’àmbit jurídic.

Segons va explicar Naveira, 
l’objectiu del Congrés ha estat 
“regular l’actual normativa de 
l’Advocacia Catalana i analitzar 
el dret de defensa que, com a 
pilar fonamental de d’un Estat 
de Dret, considerem que ha 
d’estar regulat a través d’una Llei 
Orgànica”. Per això ha demanat al 
Govern estatal que impulsi la tra-
mitació de l’Avantprojecte de Llei 
Orgànica del Dret de Defensa, 
impulsat per l’advocacia institu-
cional. “Quan des de l’Advocacia 
institucional demanem la reg-
ulació d’aquest dret, en realitat 
estem defensant que el ciutadà 
tingui un judici just”.

Un altre dels temes estrella ha 
estat el debat sobre com afecta al 
dret de defensa la pressió social i 
mediàtica i sobre la influència de 
les noves eines de comunicació a 
l’hora d’establir judicis paral·lels. 

També van tenir lloc de forma 
simultània tallers i col·loquis sobre 
diferents temes relacionats amb 
l’actualitat del sector, com ara 
com afecta al dret de defensa 
una ef icient gestió dels recur-
sos del despatx, quan i com pro-
cedeix l’emparament col·legial, 
la transformació digital dels 
despatxos, la diferència entre el 

secret professional i la confidencialitat en les rela-
cions entre els professionals de l’advocacia, les pos-
sibles incidències amb que es troben els advocats 
del Torn d’Ofici, o la importància de la pòlissa de 
responsabilitat civil per la defensa dels interessos 
de la ciutadania, entre d’altres.

El divendres 28 de setembre es va posar sobre la 
taula la nova proposta de Normativa de l’Advocacia 
Catalana elaborada a partir de les aportacions dels 
Col·legis i dels professionals de l’advocacia. Un cop 
sotmesa a debat, la nova Normativa va ser aprovada 
pel plenari del Consell, format pels degans dels 14 
Col·legis d’Advocats de Catalunya.

La clausura del Congrés va tenir lloc aquell mateix 
dia a l’Auditori del Palau Firal de Tarragona.. ▣

El degà de l’ICASBD, Manolo Hernández, participa de la lectura de les 
conclusions del Congrés.

Lletrades i lletrats de l’ICASBD presents al Congrés. El degà de Tarragona, Manel Albiac. Imatge de grup dels assistents al Congrés.

El dret de 
defensa ha 

estat l’eix 
central del 

congrés 
celebrat a 
Tarragona 
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10 DE DESEMBRE DE 2018                   

CONVOCATÒRIA II JUNTA 
GENERAL ORDINÀRIA 
2018. ELECCIONS 
PARCIALS JUNTA DE 
GOVERN
La Junta de Govern, d’acord amb els articles 36 i següents dels vigents Estatuts col·legials 
i amb les facultats que li atribueix l’article 43,9è del mateix text, així com altres disposi-
cions concordants, va acordar, en sessió del 30 d’octubre de 2018, convocar la SEGONA 
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA de 2018 de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Sabadell, que ha 
de tenir lloc el proper 10 de desembre de 2018, a les 12 hores en primera convocatòria i, 
si escau, a les 12.30 hores en segona, a la Sala d’Actes de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de 
Sabadell, carrer de Lacy, núm. 15, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.   Examen i votació del pressupost per a l’exercici de l’any següent.

3.   Lectura, discussió i votació dels assumptes que es consignin a la convocatòria.

4.   Proposicions dels col·legiats.

5.   Torn obert de paraules. 

(Podeu consultar la proposta de pressupost i quotes per a l’exercici 2019 que se sot-
metrà a l’aprovació de la Junta General, a l’Àrea privada del web del Col·legi, (Àrea 
documentació\Juntes Generals\Actes i Documentació 2018)

Igualment, de conformitat amb allò que preveuen l’article 52 i següents dels Estatuts 
col·legials, va acordar convocar per al mateix 10 de desembre de 2018, des de les 10 
hores i fins a les 19 hores, les ELECCIONS per proveir els càrrecs següents de la Junta 
de Govern: diputat/da primer/a, diputat/da tercer/a, diputat/da cinquè/na, tresorer/a i 
bibliotecari/a.

 Tots els càrrecs s’elegiran per un període de quatre anys i són de renovació preceptiva 
per expiració de llur termini de mandat.

La mesa electoral és previst que quedi constituïda a les 10 hores i el vot es podrà dipos-
itar fins a les 19 hores, moment en el qual es tancarà l’accés a la sala i restaran per votar 
tan sols els electors que romanguin presents i, en última instància, els components de 
la mesa. Tot seguit s’iniciarà l’escrutini.

NORMATIVA ELECTORAL

1. Poden optar a ser membre de la Junta els/les col·legiats/des exercents amb domicili 
professional dins de l’àmbit territorial del Col·legi que, en el moment de convocar-se 
les eleccions, n’acreditin una antiguitat mínima i sense interrupció de:

a) Cinc anys per als càrrecs de degà, diputat primer, tresorer i secretari.

b) Dos anys per a la resta de diputats i per al càrrec de bibliotecari.

2. Al marge del requisit d’antiguitat, tant per ser candidat/a a un càrrec de la Junta de 
Govern com per participar com a elector/a, no es pot incórrer en cap de les situacions 
següents:       

a) Estar condemnat/da per una sentència ferma que comporti la inhabilitació o la sus-
pensió per exercir càrrecs públics, mentre aquesta subsisteixi.        

b) Haver estat sancionat disciplinàriament, fins que la sanció no hagi estat rehabilitada.

c) Ser membre d’òrgans de govern rectors d’un altre col·legi d’advocats        

3. Cap col·legiat/da no es pot presentar com a candidat/a a més d’un dels càrrecs eleg-
ibles en la mateixa convocatòria.

4. Els càrrecs de la Junta de Govern s’elegiran mitjançant votació directa i secreta, en 

la qual poden participar com a electors tots els col·legiats incorporats, com a mínim, 
tres mesos abans de la data de la convocatòria i que  tampoc estiguin afectats per cap 
de les circumstàncies indicades en les lletres a) i b) del punt 2.

5. Les candidatures s’han de lliurar a la Secretaria del Col·legi, com a mínim, quinze 
dies abans de la data prevista per a les eleccions, és a dir, el 25 de novembre de 2018 

https://www.icasbd.org/ca/area-privada
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com a data límit. Aquestes candidatures poden ser individuals o conjuntes i han de 
ser necessàriament subscrites pels mateixos candidats.

6. L’ICASBD exposarà les llistes separades de col·legiats exercents i no exercents que 

tinguin dret a vot al tauler d’anuncis del Col·legi. Els col·legiats que vulguin formular 
una reclamació contra aquestes llistes d’electors ho han de fer en el termini dels 5 dies 
següents al de l’inici de l’exposició. La Junta ha de resoldre les possibles reclamacions 
sobre les llistes dins dels 3 dies posteriors al de la data límit per formular-les i notificar 
la resolució a l’interessat o interessats dins dels 2 dies següents.

7. La Junta de Govern, l’endemà que finalitzi el termini per a la presentació de les can-
didatures, ha de proclamar com a candidats tots els que reuneixin els requisits legals 
exigibles i electes aquells que no tinguin oponents per al càrrec al qual es presentin. 
Tot seguit, ho comunicarà als interessats i ho penjarà al tauler d’anuncis del Col·legi. 
El Col·legi facilitarà en format electrònic als candidats proclamats que ho sol·licitin, les 
llistes amb les dades dels col·legiats exercents i no exercents amb dret a vot.

8. La mesa electoral serà integrada pel degà o pel membre de la Junta de Govern que 
el substitueixi, que actuarà com a president, auxiliat, com a mínim, per 2 membres 
més de la mateixa Junta, que faran les funcions de vocals. Un d’aquests dos, a més 
a més, ha d’exercir les funcions de secretari en el cas que el que ho és de la Junta no 
formi part de la mesa.

9. Cada candidat, si ho desitja, por designar entre els col·legiats un o diversos interven-
tors que el representin en l’acte electoral.

10. A la mesa electoral hi hauran, separades, una urna per al vot dels col·legiats exer-
cents i una altra per al dels no exercents. Totes dues restaran tancades, amb només 
una ranura perquè s’hi puguin dipositar els vots.

11. Les paperetes de vot només poden ser les que el Col·legi editi a l’efecte. En aquest 
sentit, la Junta n’ha de disposar un nombre suficient. Igualment, el Col·legi ha d’habilitar 
un espai perquè els col·legiats que ho desitjin puguin exercir el dret de sufragi de 
manera secreta.

12. El votant ha d’acreditar la seva personalitat a la mesa, que comprovarà que es troba 
inclòs en el cens. El president ha de pronunciar en veu alta el nom i els cognoms del 
votant abans d’introduir la papereta a l’urna corresponent.

13. A l’hora de finalització prevista s’han de tancar les portes i, des d’aquell moment, 

només poden votar els col·legiats que romanguin a la sala, a més dels membres de la 
mesa, que ho han de fer en última instància.

14. El recompte i els efectes de la votació es regeixen per les prescripcions següents:

a) Els vots dels col·legiats exercents tenen valor doble sobre els dels col·legiats no 
exercents.

b) L’escrutini s’ha de fer amb la lectura en veu alta de totes les paperetes.

c) S’han de considerar totalment nuls tots aquells vots que no s’ajustin a l’estricte con-
tingut de la votació, o bé que estiguin estripats o ratllats. S’han de considerar parcial-
ment nuls, pel que fa al càrrec afectat, aquells vots amb més d’un candidat per a un 
mateix càrrec, així com aquells que continguin noms de persones que no concorrin a 
l’elecció.

d) Les paperetes que només s’hagin emplenat parcialment pel que fa al nombre de 
candidats que hi concorrin però que reuneixin tots els requisits de validesa, s’han de 
considerar vàlids respecte a les persones i als càrrecs indicats.

e) Finalitzat l’escrutini, el secretari ha d’aixecar acta del resultat, que han de signar tots 
els membres de la mesa. Tot seguit s’ha d’anunciar el resultat i proclamar electes els 
candidats que hagin obtingut més nombre de vots per a cada càrrec.

f) En el cas d’empat, s’ha de proclamar electe aquell que hagi obtingut més vots dels 
col·legiats exercents. Si encara perdura l’empat, s’ha d’atendre al que porti més temps 
d’exercici en el Col·legi i, en darrera instància, al de més edat.

g) Els proclamats electes han de prendre possessió del seu càrrec davant del degà i 
del secretari en aquell mateix acte o, en cas d’impossibilitat, en el termini màxim dels 
quinze dies següents, amb el jurament o promesa previs de complir fidelment el càrrec respec-
tiu i de guardar el secret de les deliberacions de la Junta de Govern.

h) Els recursos davant de la Junta de Govern del Col·legi o dels òrgans rectors de l’advocacia 
contra el procés electoral o contra el resultat de l’escrutini, s’han d’interposar dins dels dos dies 
següents a la data de les eleccions, han de ser admesos a un sol efecte i no poden suspen-
dre la votació ni la proclamació i presa de possessió dels càrrecs electes, llevat d’aquells casos 
en què, per circumstàncies excepcionals, així ho acordi la mesa electoral mitjançant resolució 
expressa i motivada.

i) La Junta de Govern ha de comunicar al Consejo General de la Abogacía Española i al Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya la nova composició de l’equip de govern col·legial 
i el compliment dels requisits legals establerts.

 

15. Tots els terminis assenyalats s’han de computar per dies naturals.

 

Sabadell, 31 d’octubre de 2018

LA JUNTA DE GOVERN. ▣
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LA VALIDESA 

DE LA PROVA 

ELECTRÒNICA

El passat  7  de 
novembre de 2018, la 
Sala d'Actes va acollir 
una sessió titulada 
"La importància de 
no donar per bona, 
des de l'inici, la prova 
digital", va abordar la 
problemàtica de la 
provàtica i les noves 
tecnologies. 

Els procediments 
j u d i c i a l s  e s 
d e s e n v o l u p e n , 
avui dia, en plena 
transformació digital. 
L a  i n co rp o ra c i ó 
de les evidències 
electròniques com a 
elements probatoris 
obliga als Lletrats 
a avaluar sobre la 
seva autenticitat, 
i m p u g n a r - l a  s i 
en ténen dubtes i 
proposar-ne d'altres 
que, mitjançant altres 
professionals, puguin 
garantir-ne la seva 
inalterabilitat. 

La sessió va anar 
a  càrrec de la 
companya advocada 
Ruth Sala, reputada 
experta en dret i 
noves tecnologies.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE                   
SEGONA EDICIÓ DEL CURS DE 
FORMACIÓ PER A FORMADORS EN 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El passat 22 d'octubre 
va iniciar-se a l'ICASBD la 
segona edició del Curs per a 
Formadors sobre "ASPECTES 
JURÍDICS I PRÀCTICS DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA".

Aquesta iniciativa forma-
tiva, pionera a l'Estat, pretén 
donar resposta al preocupant 
i creixent nombre de casos 
de violència masclista que es 
dóna entre joves i adolescents. 
Per això, s'adreça inicialment 
als professors i professores 
d'Ensenyament de Secundària, 
però també a tots aquells pro-
fessionals que tenen contacte 
amb el fenomen de la violèn-
cia masclista.

L'objectiu del Curs no és 
altre que proporcionar als/les 
assistents eines i recursos que 
permetin detectar i prevenir 
els casos de violència mas-
clista entre el jovent.

El seminari, que està dis-
tribuït en 5 sessions de 3 hores 
cadascuna, l'han impartit 
reconeguts experts/es en la 
matèria i, a banda dels profes-
sionals de la docència, resulta 
també especialment reco-
manable per a tots aquells 
lletrats i lletrades adscrits al 
Torn d'Ofici Penal i al Torn 
Especial de Violència sobre 
la Dona.

Aquesta iniciativa for-
mativa s'ha ofert de forma 
gratuïta a tots els inscrits, 
gràcies a la subvenció 
íntegra per part d'una entitat 
bancària, alhora que compta 
amb l'homologació del 
Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, 
de tal manera que les 15 hores 
lectives del Curs computen 
com a Formació Obligatòria 
per al personal docent que 
s'hi inscrigui. ▣

OBJECTIUS/INTRODUCCIÓ                   

La sessió pretén abordar, de la mà d’un reconegut especialista sobre la matèria, les 
alternatives i problemes pràctics habituals amb els què s’enfronta el professional de 
l’advocacia relacionats amb les mesures urgents a adoptar en els procediments de 
família. Entre d’altres, s’analitzaran qüestions com ara:

- Alternatives processals: mesures prèvies, mesures provisionals, mesures cautelars.
- Casos més freqüents: Canvi de domicili o trasllat a l'estranger d'un menor, canvi de 

centre escolar, autorització judicial per a l'obtenció o renovació del passaport, mesures 
cautelars per situacions de risc del menor, etc.

- La praxi dels procediments de modificació de mesures amb mesures provisionals.
- La nova regulació de la Llei de jurisdicció voluntària sobre mesures cautelars.

PONENT                   

Sr. Ernesto Pascual Franquesa, magistrat del Jutjat de Família núm. 45 de Barcelona. 

DATA I HORA  /  LLOC                   

Dijous 22 de novembre de 2018, 18.30 hores. Sala d’Actes de l’Il•lustre Col•legi 
d’Advocats de Sabadell (C/ Lacy, 15).

 
Aquesta sessió és gratuïta per als col•legiats/des de l’ICASBD, si bé us agrairem que 

confirmeu assistència al Tel. 93 726 53 55 (Sra. Verónica López) o per correu electrònic, 
a l’adreça formacio@icasbd.org

Secretaria de l’Il•ltre. Col•legi d’Advocats de Sabadell (Formació)
Tel. 93 726 53 55  /  Fax 93 725 87 84

C. e.: formacio@icasbd.org

DRET DE FAMÍLIA                    

LA PROBLEMÀTICA DEL 
LLETRAT EN ELS SUPÒSITS 
D’URGÈNCIA QUE 
REQUEREIXEN L’OBTENCIÓ 
D’UNA RESOLUCIÓ JUDICIAL 
EN MATÈRIA DE FAMÍLIA 

mailto:formacio%40icasbd.org?subject=
mailto:formacio%40icasbd.org?subject=
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OBJECTIUS/INTRODUCCIÓ                   

• Anàlisi de la causa de la manca de pagament del deute tributari 
 Tipologia del frau tributari
 Origen del deute tributari impagat
 La presentació de l’autoliquidació sense l’ingrés de deute tributari
 La insolvència fraudulenta
 Modalitats d’ocultació patrimonial

• La tècnica de la derivació de la responsabilitat tributaria

• La responsabilitat tributaria de l’administrador 
 La responsabilitat en cas d’infracció tributaria
 La responsabilitat per la presentació d’autoliquidacions sense ingrés

• Altres supòsits de responsabilitat tributaria 
 La responsabilitat en cas de fi de l’activitat empresarial
 La responsabilitat en cas de confusió patrimonial
 La responsabilitat en cas de col•laboració en l’ocultació de patrimoni

• La responsabilitat penal de l’administrador 
 Per delicte contra la Hisenda Pública
 Per insolvència punible

• La responsabilitat civil de l’administrador 
 La responsabilitat civil derivada del delicte de defraudació
 La responsabilitat civil per l'exercici d’accions en defensa del crèdit tributari

PONENT                   

Dr. Joan Iglesias Capellas, advocat, doctor en dret per la UAB, soci a Croe Horwath i 
Tributari, ex cap de la Unitat d’Inspecció de la Delegació de l’AEAT a Catalunya, acadèmic 
de la Reial Acadèmia Europea de Doctors.

DATA I HORA  /  LLOC                   

Dimecres 28 de novembre de 2018, 17.30 hores. Sala d’Actes de l’Il•lustre Col•legi 
d’Advocats de Sabadell (C/ Lacy, 15).

 
Aquesta sessió és gratuïta per als col•legiats/des de l’ICASBD, si bé us agrairem que 

confirmeu assistència al Tel. 93 726 53 55 (Sra. Verónica López) o per correu electrònic, 
a l’adreça formacio@icasbd.org

Secretaria de l’Il•ltre. Col•legi d’Advocats de Sabadell (Formació)
Tel. 93 726 53 55  /  Fax 93 725 87 84

C. e.: formacio@icasbd.org

CONFERÈNCIA 

SOBRE L'IMPOST 

DE PLUSVÀLUA

El 17 d'octubre el Dr. 
José A. López Amor,  
professor titular de Dret 
Financer i Tributari a 
la UAB, va abordar la 
figura de la plusvàlua. 

L ' I m p o s t  s o b r e 
l'Increment del Valor 
dels  Terrenys  de 
Naturalesa Urbana, un 
recurs amb un gran 
pes específ ic en la 
recaptació dels ajun-
taments,  presenta 
problemes que, a la 
llum de recent juris-
prudència del Tribunal 
Constitucional, el posen 
en qüestió, atès que 
grava de manera objec-
tiva qualsevol transmis-
sió de terrenys de natu-
ralesa urbana, sense 
atendre si s'ha produït 
o no un increment real 
de valor. El TC ha fallat 
a través de sentèn-
cies de caràcter inter-
pretatiu, tot declarant 
la inconstitucionali-
tat de la normativa de 
l'Impost només quan 
grava supòsits en els 
que no es produeix un 
increment real de valor, 
manifestació de capac-
itat econòmica. 

DEFENSA DELS DRETS 
HUMANS            
AULA DE DRETS 
HUMANS SOBRE 
DELICTES DE 
DISCRIMINACIÓ

El dijous 25 d'octubre de 2018 
l'ICASBD va acollir una altra 
conferència organitzada per la 
Comissió de defensa dels drets 
humans en colaboració amb 
Fundación Abogacía Española.

En aquest cas la sessió va 
tractar el tema dels delictes 
de discriminació a l'estat espa-
nyol de la mà de Charo Alises 
Castillo, advocada i Presidenta 
de la Comissió de Drets Humans 
i Coordinadora del Servei 
d'Atenció Jurídica Gratuïta a 
Víctimes de Delictes d'Odi del 
Col·legi d'Advocats de Màlaga 

PROTECCIÓ DADES           
EFECTES JURÍDICS 
LABORALS DEL 
REGLAMENT  DE LA UE

El passat 3 d'octubre de 2018, 
la Sala d'Actes de l'ICASBD va 
acollir una sessió que portava 
per títol: "Efectes jurídics lab-
orals del nou Reglament 
europeu en matèria de protec-
ción de dades".

Al llarg de la ponència, a 
càrrec del Sr. Alfredo Bayón 
Cama, advocat i professor de 
dret laboral a ESADE, es va 
analitzar, des d’una perspec-
tiva jurídic laboral, l’entrada en 
vigor del nou GDPR el passat 
25 de maig de 2018. Pel que fa 
a l’esfera de les relacions lab-
orals i aspectes jurídic laborals, 
aquesta nova normativa intro-
dueix reptes importants, com 
ara els aspectes relatius a licitud 

del tractament de dades i 
el consentiment del trebal-
lador, les funcions i garan-
ties del delegat de protec-
ció de dades, el secret profes-
sional del treballador, els pro-
cediments en la selecció de 
personal, aspectes destaca-
bles durant la relació laboral, 
transferència de dades entre 
empreses (especialment sub-
rogacions) o la seva incidèn-
cia en el marc de les relacions 
entre els empresaris i la rep-
resentació legal dels trebal-
ladors, d’entre altres molts 
aspectes. ▣

i Carmen Santiago Muñoz, 
advocada, Presidenta de la 
Federació de Dones Kamira, 
i Representant Espanyola en 
el Conveni Marc de Protecció 
de les Minories Nacionals del 
Consell d'Europa). 

La sessió va servir per anal-
itzar les diverses iniciatives 
que, en l'àmbit col·legial, 
s 'estan  desenvolupant 
arreu d'Espanya en matèria 
d'assistència i orientació a les 
víctimes de delictes d'odi.▣

DRET TRIBUTARI                    

LA RESPONSABILITAT 
TRIBUTÀRIA PELS DEUTES DE 
LA SOCIETAT INSOLVENT

mailto:formacio%40icasbd.org?subject=
mailto:formacio%40icasbd.org?subject=
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Tercer premi: "Jerusalem"

LLIURAMENT DE PREMIS                   

XII CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE 
L’ICASBD 

El passat 17 d'octubre va 
tenir lloc a la seu central de 
l’Il•lustre Col•legi d’Advocats 

de Sabadell l’acte de lliurament 
de premis als guanyadors i 
guanyadores del XII Concurs de 
Fotogra que l’entitat ha organ-
itzat enguany, després que el 5 
d'octubre es reunís el Jurat per 
establir el veredicte.

L’acte va comptar amb la presèn-
cia de bona part dels partici-
pants en el present certamen, 
així com d’alguns membres de 
l’equip de govern col•legial. El 
diputat primer i responsable de 
la Comissió d’activitats col·legials, 
Josep Farnés, va destacar l’alt 
nivell tècnic i artístic de les obres 
que han concorregut a aquesta 
12a edició del certament, per 

procedir seguidament a fer 
públic l’escrutini i a lliurar els 
premis.

El premi a la millor fotografia a 
va anar a parar a Héctor Cuerda 
Lóez per l'obra, “Hora daurada”,  
(que podeu apreciar a la imatge 
central d'aquest article), mentre 
que el 2n premi se’l va endur l’obra 
“Biblioteca del Congrés dels EUA” 
de Concepció Deu. Igualment, va 
ser distingida amb el 3er premi la 
fotografia de Josep Valls Balsach 
titulada “Jerusalem”.

D'atra banda, també es van 
atorgar quatre mencions espe-
cials del Jurat, a les obres “Xarxes”. 
de Laia Plans Muñoz, “Arribant a 
l’aeroport”, de Xavier Martínez 
Franch, “Deixa els teus somnis 

volar”, de Paula Felices Gallardo, i “Al borde del 
abismo”, de Mª Rosa López Martín.

La present edició ha comptat amb un total de 
55 obres originals de temàtica lliure, amb un 
total de 22 participants entre col·legiats/des i no 
col·legiats/des.

Abans de clausurar l’acte, el vicedegà va recordar 
que les fotos romandran exposades a la primera 
planta de la seu col•legial del carrer de Lacy per 
tal que tots els col•legiats, col•legiades i ciutada-
nia en general puguin gaudir de les obres, alhora 
que va encoratjar els presents perquè tornin a 
participar en les properes edicions del concurs. ▣

Les obres romanen exposades a l'ICASBD. Segon premi, Concepció Deu. Guardonats al Concurs de Fotografia. Primer premi, Héctor Cuerda. Tercer premi, Josep Balsach.

Primer premi: "Hora daurada". Segon premi: "Biblioteca del Congrés dels EUA"

La present 
edició ha 

comptat amb 
22 participants 

i 55 obres, 
que romanen 

exposades 
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OBJECTIUS/INTRODUCCIÓ                   

En nombroses ocasions, la instrucció dels procediments relatius a la violència de 
gènere presenten especialitats diferents a la instrucció de la resta de delictes. La vista 
sobre mesures de protecció dels articles 544 bis o 544 ter, la participació del servei 
d'atenció a la víctima o la valoració del risc són, entre d'altres, aspectes que poden plan-
tejar dubtes o interpretacions que s’intentaran abordar al llarg d’aquesta sessió, coor-
ganitzada per les comissions de Formació i VIGE de l’ICASBD, i que s’ofereix en format 
de taula rodona per facilitar la intervenció dels assistents i tractar els temes des d’una 
vessant el més pràctica possible.

PONENT                   

Il•lma. Sra. Belén Iborra Ruiz, magistrada titular del Jutjat de Violència sobre la Dona 
núm. 1 de Sabadell.

 

DATA I HORA  /  LLOC                   

Dijous 29 de novembre de 2018, 19 hores. Sala d’Actes de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats 
de Sabadell (C/ Lacy, 15). 

Aquesta sessió és gratuïta per als col•legiats/des de l’ICASBD, si bé us agrairem que 
confirmeu assistència al Tel. 93 726 53 55 (Sra. Verónica López) o per correu electrònic, 
a l’adreça formacio@icasbd.org

Secretaria de l’Il•ltre. Col•legi d’Advocats de Sabadell (Formació)
Tel. 93 726 53 55  /  Fax 93 725 87 84

C. e.: formacio@icasbd.org

CAMINADA            
21/22 DE SETEMBRE: VIII 
CAMINADA ICASBD-
MONTSERRAT

La nit del 21 al 22 de setembre va tenir 
lloc f inalment la tradicional caminada 
a Montserrat, que com sabeu aquest 
any va canviar de dates per qüestions 
d'organització. L'activitat va comptar amb 
força participació, com és habitual, i els i les 
valents que hi van participar van arribar al 
monestir de Montserrat sense incidències.▣

SORTIDA BTT            
15 DE SETEMBRE: NOVA SORTIDA 
BTT SABADELL - BESÓS - 
SABADELL

Igualment, el 15 de setembre va tenir lloc 
una nova SORTIDA BTT de l'ICASBD, que 
en aquesta ocasiói va cobrir el tragecte 
SABADELL-BESÓS-SABADELL. Tot i la pre-
visió de mal temps, els que companys que 
es van animar van gaudir d'una tempara-
tura òptima per cobrir els gairebé 30 km 
de recoregut.▣

PUJADA A LA MOLA            
La Comissió d'Activitats Col·legials ha 
volgut apostar novament per un clàssic en 
la seva agenda com és la Pujada a la Mola. 

Recordem que en aquesta ocasió, el format 
va tornar a ser diurn, a diferència d'altres 
ocasions en què la pujada culminava amb 
un sopar. 
Els hi les participants van poder gaudir 
d'un merescut esmorçar al Restaurant La 
Mola. ▣

LOTERIA DE NADAL 2018            

Us recordem que, com cada any, teniu ja 
a la vostra disposició les butlletes de par-
ticipació del nostre Col·legi per al sorteig 
extraordinari de Nadal del proper 22 de de-
sembre de 2018.   

Ja podeu adquirir, doncs, les butlletes -tant 
a la seu central com a les 2 delegacions 
col·legials- al preu de 3 euros/unitat. ▣

VIOLÈNCIA DE GÈNERE I IGUALTAT                    

TAULA RODONA: QÜESTIONS 
PRÀCTIQUES EN MATÈRIA 
D’INSTRUCCIÓ DELS 
PROCEDIMENTS DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
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En aquest número recuperem una secció clàsica d'Última Instància, on anirem rec-
ollint dites i frases populars amb el seu significat i origen:

París ben val una missa  (Cast.: París bien vale una misa)

Utilitzem aquesta dita quan ens veiem obligats a renunciar a alguna cosa o fruit 
present per aconseguir quelcom millor més endavant, és a dir, quan convé establir pri-
oritats, ser pràctic o fer un petit esforç amb vista a assolir un objectiu o benefici majors. 
La frase s’atribueix al monarca Enric de Borbó (III de Navarra i IV de França), fill d’Antoni 
de Borbón, duc de Vendôme, i de la reina de Navarra, Juana de Albret, també conegut 
com a Enric el Gran o el Rei Bo. Tot i que fou batejat catòlic,  la seva mare el va educar 
en la religió calvinista (protestant). De fet, va combatre en el bàndol hugonot protes-
tant durant la III Guerra de religions francesa. Com sia, però, que per accedir al tron i 
ser reconegut per tothom com a rei de França calia demostrar de manera fefaent la fe 
catòlica, sembla que Enric IV va afirmar: “París ben val una missa”, donant a entendre 
que si calia de convertir-se al catolicisme per poder regnar, aquest fet no li suposaria 
gaires maldecaps. Al cap i a la fi, ell continuaria sent calvinista (disfressat de catòlic) 
però, per sobre de tot, rei de França.          

Posar els punts sobre les is  (Cast.: Poner los puntos sobre las íes)

Vol dir deixar clar el que es pensa sobre un assumpte o qüestió determinats, definir-
se o concretar la opinió sobre algun tema, de manera directa o nítida, sense subter-
fugis. L’origen de la dita cal buscar-lo en l’escriptura dels segles XVI i XVII. Aleshores 
s’utilitzaven unes cal•ligrafies d’estil gòtic, amb caràcters verticals i traços gruixuts, 
típics de les plomes utilitzades per escriure. La manca de paper, producte de la crisi 
que aleshores es vivia, va generar uns efectes curiosos en l’ortografia castellana: per 
exemple, la preposició de es formalitzava com un únic signe quan era majúscula; la 
segona n en l’expressió nn es superposava a l’altra, creant la ñ, etc. En el cas de la i 
val a dir que aquesta lletra va rebre el punt per distingir-la de la u en els textos llatins, 
però també per diferenciar-la quan anava davant o darrera d’una n, d’una m o similars. 
Inicialment es creia que aquesta nova grafia era massa puntosa i exigent. D’aquí ve el 
sentit de l’expressió, ja que es considerava que posar el punt sobre la i era ser exces-
sivament perfeccionista.      

No tocar pilota /No ensopegar-ne ni una (Cast.: No dar pie con bola)

Significa no encertar amb el mètode o la solució d’una cosa. S’aplica, normalment 
amb un caràcter jocós, a qui s’equivoca de manera continuada, que està poc centrat 
o una mica esbojarrat. Sobre l’origen de la dita no hi ha gaire consens. Alguns histo-
riadors defensen que prové de l’argot propi d’un antic joc de cartes, el tresillo, en el 
qual quan un jugador ni perdia ni guanyava es deia que sortia pie con bola, expressió 
que amb el temps es traslladaria a altres activitats o afers quotidians. Altres estudiosos 
han atribuït l’origen de la dita a un joc de bitlles, mentre també hi ha qui pensa que 
la dita troba origen en un passatge de l’obra “Examen de ingenios para las ciencias”, 
escrita el 1575 per Juan Huarte de San Juan, en el que en descriure la Diosa Fortuna, 
diu que “el tener vendados los ojos daba a entender el mal tiento que tiene en repartir 
los dones; estar de pie sobre la bola redonda significa la poca firmeza que tiene en los 
favores que hace: con la misma facilidad que los da los vuelve a quitar, sin tener esta-
bilidad”. Més recentment, però, les seves accepcions s’han diversificat. Per exemple, 
dins l’argot dels sabaters/enllustradors, es diu que no es toca pilota (no se da pie con 
bola) quan no hi ha feina: la pilota (bola) seria el betum que utilitzen per donar bril-
lantor a les sabates.
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Us informem que encara hi sou a temps de participar a la primera edició del Concurs 
de Microrrelats de l´ICASBD, convocat amb la intenció de fomentar l´ús del català i 
la voluntat de comptar amb la major participació possible de companys/es lletrats i 

també de ciutadans.

La data límit de presentació és el 23 de novembre. El lliurament del premi a l´autor/a del 
millor microrrelat es farà en el decurs del Sopar de Nadal de l´ICASBD, previst per al proper 
21 de desembre al Restaurant El Racó del Campanar, de Sabadell.

El concurs es regirà per les següents

BASES   

PARTICIPA! CONCURS DE MICRORELATS
EN LLENGUA CATALANA OBERT FINS EL 23 DE 

NOVEMBRE

JORNADA SOBRE L'ÚS DEL CATALÀ A LA JUSTÍCIA            
"LA FISCALIA I L´ÚS DEL CATALÀ"

El Consell de l’Advocacia Catalana va celebrar el passat 
19 d'octubre a Vic la IX Jornada sobre l’ús del català a la 
justícia que, sota el títol “La Fiscalia i l’ús del català”, tenia 
com a objectiu reflexionar sobre el rol de la Fiscalia a 
l’hora d’impulsar l’ús de les llengües pròpies –el català 
entre elles– a l’Administració de justícia. Per a l’Advocacia 
Catalana és fonamental que tant els jutges com els 
fiscals destinats a Catalunya “com a mínim”, entenguin 
el català, ja que només d’aquesta manera la ciutadania 
tindrà garantit el seu dret a utilitzar davant els tribunals 
qualsevol de les dues llengües cooficials a Catalunya: el 
català i el castellà. A aquesta Jornada hi van assistir el 
diputat primer, Josep Farnés, i el Secretari i responsable 
de Llengua de l'ICASBD, Joan Badia. ▣

CONSELL DE L'ADVOCACIA CATALANA            
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LLENGUA A PERPINYÀ

Una vegada l'any la Comissió de Llengua del Consell 
de l'advocacia catalana es reuneix a Perpinyà. En aquesta 
ocasió, la reunió ha servit també per la signatura d'un 
conveni de col·laboració i promoció de mitjans alterna-
tius de resolució de conflictes amb el Centre MARC66 
de Perpinyà, en la línia d'apostar per la resolució alterna-
tiva dels conflictes interfronterers, i molt especialment 
la mediació. 

Recordar també que, fa uns dies, aquesta comissió va 
lliurar el premi Agustí Juando i Royo al que va ser con-
seller de justícia de la Generalitat, Carles Mundó. ▣

DITES I FRASES:

https://www.icasbd.org/ca/noticies/llengua-catalana/convocatoria-primer-concurs-de-microrelats
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AGENDA: Setembre 2018
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DARRERS ACORDS 
DE JUNTA
A continuació us oferim un resum/ressenya 
dels principals acords de Junta dels mesos de 
juliol a setembre de 2018, ambdos inclosos:

JULIOL 2018

-- Aprovar 18 propostes i informes que 
presenta la Comissió TOAD, en els 
termes que obren en l’acta. 

- Aprovar 15 expedients que presenta 
la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 17 dictàmens a proposta de 
la Comissió de Taxació de Costes i Jura 
de Comptes. 

- Aprovar les propostes de la Comissió 
d’Activitats Col·legials.

- Designar el company Sr. MARC COMA 
PUIG com a nou director de la EPPA, i 
per a la direcció del mòdul de coordi-
nació del Màster de la UAB, la membre 
de Junta, Sra. EULÀLIA BARROS.  

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col·legial 
que presenta el secretari.

- Fer-li un reconeixement públic 
a l’exdirector de l’EPPA, Sr. LLUÍS 
ORRIOLS, amb motiu de l’Acte de lliu-
rament de diplomes als alumnes del 
Curs 2017/2018, així com fer una Circular 
per fer difusió dels nous càrrecs, tant 
de la coordinadora del Màster, com 
del nou director EPPA aprovats per la 
Junta.

- Designar el representant de l’ICASBD 
per assistir a reunió sobre el Pla Local 

de l’Habitatge. 

- Aprovar el pressupost per a l’adquisició 
de 2 equips informàtics destinats a la 
recepció de la seu central.

- Acordar que  el  logo  de l’escut per 
incorporar a les togues ICASBD sigui 
de color blau.

- Acordar el mosaic d'icones per incor-
porar al vidre que fa de capçalera a 
la sala multi funcions de la primera 
planta.

- Fixar les dates de la Festa d’Imposició 
de Togues i del Sopar dels Advocats 
2019.

- Regalar l'escut del nou logo ICASBD 
als lletrats i lletrades que amb ante-
rioritat hagin adquirit directament a 
l'ICASBD l’escut antic o la toga.

- Aprovar el pressupost i encàrrec de 
reparació de la coberta de l’edif ici 
col·legial i també demanar pressupost 
perquè s’analitzi l’estat de les plaques 
de façana i la resta de l’edifici col·legial.

***

SETEMBRE 2018

- Concedir la vènia professional a un 
llAprovar 9 propostes i informes que 
presenta la Comissió TOAD, en els 
termes que obren en l’acta. 

- Aprovar 19 expedients que presenta 
la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 3 dictàmens a proposta de 
la Comissió de Taxació de Costes i Jura 
de Comptes. 

- No autoritzar l’aixecament del secret 
sol·licitat per una lletrada, per poder 
aportar a un procediment que se 
segueix davant d’un Jutjat de Primera 
Instància de Sabadell, les comunica-
cions mantingudes, via correu elec-
trònic, amb la lletrada de la contrària, 
atès que vulneraria l’obligat deure de 
secret i confidencialitat de les con-
verses i comunicacions extrajudicials 
hagudes entre advocats, sense que en 
el present cas s’hi apreciï cap circum-
stància especialment greu que en jus-
tifiqui l’aixecament.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col·legial 
que presenta el secretari.

- Adquirir els escuts amb el nou logo 
corporatiu a través del proveïdor habit-
ual de les togues a l’ICASBD.

- Contractar amb caràcter immediat 
una nova membre de personal mitjan-
çant contracte temporal de 3 mesos, 
per cobrir la franja horària de tarda nit 
(Formació + EPPA + ...). 

- Acceptar la sol·licitud de flexibilitat 
horària temporal en la seva jornada 
laboral sol·licitada per un membre del 
personal.

- Aprovar la relació d’altes, baixes, sus-
pensions, excedències i reincorpora-
cions als diferents torns i al SOJ, per 

al 4t trimestre 2018, que presenta la 
Comissió TOAD.

- Aprovar la inscripció d’una societat en 
el Registre de Societats Professionals 
de l’ICASBD, atès que compleix els 
requisits.

- Que una membre del personal pugui 
assistir a la Jornada de formació de 
la Mutualidad de la Abogacía per a 
empleats que tindrà lloc el 6 d’octubre 
proper.. 

***
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